
Україна
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
вул. Миру 37, м. Деражня, Хмельницька обл. 32200, тел./факс 03856 2-15-36 

е-шаіі: dermisrada@ukr.net код 04403025 
К О М І С І Я

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

П Р О Т О К О Л У »  4
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Деражнянської міської ради

19 березня 2021 року м. Деражня

Головував: Голова комісії з питань ТЕБ та НС Андрій КОВПАК
Присутні: члени комісії - 10 чол;

Запрошені -  2 чол.
Всього: 12 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про заходи з запобігання поширенню на території Деражнянської 
міської територіальної громади Хмельницької області гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS - 
CoV-2.
(Ковпак А.М.. Петров В. В., Футорний Р.В., Балігар Є.С., Стрілецький Е.Б).
За результатами обговорення комісія з питань техногенно - екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Деражнянської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. На час проведення карантинних заходів з 18:00 год 19.03.2021 року, 
заборонити на території Деражнянської міської територіальної громади:
1.1. проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних та 
інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, офіційних спортивних 
заходів, матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних 
клубів без глядачів за умови дотримання учасниками відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю 
за станом здоров’я учасників;
1.2. приймання відвідувачів закладами культури Деражнянської міської ради і 
проведення культурних масових заходів;
1.3. приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності;
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1.4. проведення релігійними організаціями богослужінь, якщо не забезпечено 
наявності в споруді, приміщені не менше 10 квадратних метрів на одну особу;
1.5. відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів 
сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше 
ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту громади, в 
яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого 
віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що 
надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 
екстрено (кризово).
2. Обмежити на території Деражнянської міської територіальної громади 
прийом громадян структурними підрозділами, виконавчими органами та 
комунальними підприємствами міської ради, крім надання невідкладних 
послуг населенню.
2.1. Відділу надання адміністративних послуг, структурним підрозділам, 
виконавчим органам та комунальним підприємствам міської ради визначити 
перелік послуг та порядок прийому громадян з метою надання послуг, як 
невідкладних. Інформацію про їх перелік, довести до відома населення на 
офіційному сайті міської ради та інтернет ресурсах.
3. Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради 
організувати роботу педагогічних працівників закладів загальної середньої, 
дошкільної, позашкільної освіти дистанційно; організувати роботу гуртків, 
секцій закладів позашкільної освіти з використанням технологій 
дистанційного навчання, призупинити діяльність дошкільних груп закладів 
дошкільної освіти, розробити для обслуговуючого персоналу закладів освіти 
змінний графік роботи, забезпечити проведення протиепідемічних 
(дезінфекційних) заходів в закладах освіти.
4. Рекомендувати керівнику Державного навчального закладу 
«Деражнянський центр професійної освіти» запровадити освітній процес з 
використанням технологій дистанційного навчання.
5. Відділу культури та туризму перевести роботу гуртків в підвідомчих 
закладах культури, в тому числі групові заняття в дистанційний режим.
6. Призупинити діяльність сфери громадського харчування (кафе, бари), крім 
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 
доставки замовлень та замовлень на винос.
7. Перукарням, салонам краси приймати відвідувачів виключно за попереднім 
записом.
8. Спеціалісту І категорії з питань ЦЗ, взаємодії з ПО та ОР Деражнянської 
міської ради спільно з Деражнянським районним управлінням ГУ 
Держгіродспоживслужби в Хмельницькій області, Деражнянським сектором 
поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУ ГУ НП в області посилити роботу з 
контролю за дотриманням протиепідемічних заходів на території 
Деражнянської міської громади, в тому числі в закладах громадського 
харчування, ринках, об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими



зХдентисрЬфм*Секретар коміс'

групами товарів; під час здійснення перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом у міському та приміському сполученні.
9. Контроль за виконання 
питань ТЕБ та НС.

Голова комісії

цього; рішення покласти на секретаря комісії з

Андрій КОВПАК 

Володимир ПЕТРОВ


